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Leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur
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Nieuws uit de directie:

Wat een leuke en intensieve dagen maken we allemaal mee op school !
Afname CITO’s toetsen, lekker ontspannen met onder andere het schoolreisje
naar het Klimbos, de kleuterdag op het eigen kleuterplein
en nog het schoolreisje voor groep 3 naar Oud Valkeveen
en voor alle groepen lekker op het schoolplein spelend
leren …
En tussendoor ben ik samen met het team en de MR bezig
met het NPO (Nationaal Programma Onderwijs).
We hebben een mooie scan en analyse gemaakt van de
gevolgen van de corona periode voor de ontwikkeling van
de leerlingen, de aandachtspunten die naar voren zijn
gekomen en nu moeten we nog de interventies kiezen. Het is goed om te zien
dat het thuisonderwijs naar wens is verlopen en de achterstand van onze
leerlingen minimaal is. We zullen vooral de NPO gelden inzetten voor extra
vakdocenten, extra handen bij grotere groepen en om de leerkrachten te
kunnen uitroosteren zodat zij extra kindgesprekken kunnen voeren en bij alle
kinderen het eigenaarschap van hun leerproces te vergroten en tenslotte goed
voor hun sociaal emotionele ontwikkeling zorgen.
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Formatieplan
In de week van 28 juni verwacht ik de formatie voor het komende schooljaar
bekend te maken.
Rapporten
U kunt het rapport van uw kind tijdelijk niet bekijken. We hebben de rapporten
gesloten, zodat de leerkrachten de rapporten kunnen maken. Op 2 juli gaat
Parnassys weer open en kunt u het rapport van uw kind inzien.

Praktische informatie:
Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 juni. Het is een extra nieuwsbrief over
het 5 gelijk dagen model.

Agenda

Alle activiteiten van dit schooljaar en de vakanties van komend schooljaar die
al bekend zijn, staan op de agenda op de site vermeld. We zorgen dat de
agenda up to date is. Zie: https://www.amalia-astro.nl/agenda/

Boekenmarkt op 7 juli

Wij zijn druk bezig met het vernieuwen van onze schoolbibliotheek. Hiervoor is de
afgelopen maanden hard gewerkt door o.a. ouders van onze school. De oude
boeken zijn gelabeld, de boeken die nog goed zijn, zijn gescand. Zo hebben
we een mooi digitaal overzicht van onze collectie. Nieuwe boeken zijn
inmiddels aangeschaft, maar we hebben een heleboel oude boeken die weg
moeten, om plaats te maken voor de nieuwe collectie.
Om verspilling en onnodig weggooien tegen te gaan, houden we voor de
kinderen op 7 juli een boekenmarkt op het schoolplein. Ze krijgen van school 2
muntjes, waarmee ze boeken voor de vakantie mogen uitzoeken (en houden).
Deze boeken zijn, zoals gezegd, oud en afgeschreven, maar we hopen dat de
kinderen er toch veel plezier aan zullen beleven.

Suggestie van de Bibliotheek

Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online Bibliotheek-app
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor
kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl
de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli
en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of
tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per
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leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe:
je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te
zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste
avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en
handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app

Terugblik op de schoolreis bij het Klimbos

Op dinsdag 8 juni j.l. was het voor de groepen 4 t/m 8 eindelijk zover. Goed
gestemd was vrijwel iedereen op school gearriveerd met de gedacht: “Deze
dag komen we misschien wel met onze hoofden in de wolken.”
Na een korte fietstocht onder begeleiding van de juf of meester samen met
stagiaires voor de groepen 6 t/m 8 en een korte autorit voor de groepen 4 en 5
kwamen we bij het KlimBos aan. Na een duidelijke instructie van deskundige
begeleiders gingen we de hoogte in. Rustig beginnen met een startparcours en
daarna voor de groepen 4 en 5 tot Oranje4 en voor de groepen 6 t/m 8,
afhankelijk van je lichaamslengte, tot grijs4 wat 18 meter hoog is. Even wennen
voor een aantal kinderen maar iedereen had zijn of haar eigen top beleving.
Sommigen kregen wat hulp van de begeleiders en anderen waren heel
zelfstandig aan het zwoegen en zweten onder de fel schijnende zon. Ook de
leerkrachten deden mee en juf Carla de Graaf deed zelfs de 18 meter route.
Een heerlijke dag vol in- en ontspanning. Dank aan alle begeleidende ouders.
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Hieronder het mooie verhaal en de tekening van Fayenne, leerling van groep 4

www.amalia-astro.nl

Parkstraat 30
3743 EE Baarn
035-5413287

Bos Voorstellingen in de KASTEELTUIN VAN KASTEEL GROENEVELD

Op 16, 17 en 18 juli wordt de kasteeltuin van Kasteel Groeneveld omgetoverd
tot een magische plek waar coronaproof bosvoorstellingen plaatsvinden. Op
zaterdag en zondag is er de speciaal geschreven voorstelling Ze leefden nog
lang en gelukkig waarin kinderen leren prins en prinses te worden. De
kaartverkoop loopt via www.kampvuurconcert.nl
Kids
Speciaal voor dit weekend schreven een prins en prinses de voorstelling Ze
Leefden Nog Lang en Gelukkig. Een unieke show waarin kinderen leren om prins
en prinses te worden. De voorstelling is geschikt voor kinderen tussen 3 en 10 jaar
oud. En… na afloop van de voorstelling is er een meet & greet bij het kasteel
met de prins en prinses.
Verhaal
Draken, tovenaars, elven, dwergen, prinsen en prinsessen. Ted, een 30-jarige
boeken schrijver, gelooft er maar niks van. Sterker nog, hij haat die zoetsappige
verhalen en dan vooral het einde, ze leefden nog lang en gelukkig. ‘Dat
bestaat helemaal niet, mensen zouden die rommel niet moeten lezen’, zegt hij
dan altijd. Daarom heeft hij een boek geschreven, “Ze leefden NIET lang en NIET
gelukkig”, waarmee hij iedereen wil waarschuwen voor de leugens die alle
sprookjes volgens hem vertellen.
Wanneer de verhalen over dit nieuwe boek Raponsje’s koninkrijk bereiken, weet
ze niet hoe snel ze met Flynn moet vertrekken om de publicatie stop te zetten.
Maar hiervoor moet het sprookjeskoppel afreizen naar een wereld zonder
magie, waar ze ervoor moeten zorgen dat de schrijver gaat inzien dat sprookjes
bestaan. Want als mensen niet meer in sprookjes geloven, dan zullen alle
sprookjes voorgoed verdwijnen.
Zal het Raponsje en Flynn lukken de schrijver te laten geloven in sprookjes en
ware liefde voordat het voorgoed te laat is? Alleen de tijd zal het leren…

Summerschool Junior 2021

Bij Summerschool Junior ontdekken leerlingen uit
groep 5 t/m 8 hoe leuk en fascinerend wetenschap
is! Drie dagen lang doen ze zélf onderzoek,
bijvoorbeeld naar DNA, planten en het nieuws. En
niet zomaar in een klaslokaal… dit jaar organiseren
we een coronaproof outdoor-editie in de Botanische
Tuinen van de Universiteit Utrecht.
Summerschool Junior wordt twee keer georganiseerd. Week 1 is vol, maar in
week 2 (maandag 26 juli t/m woensdag 28 juli) is nog plek.
Voor meer informatie: https://www.uu.nl/onderwijs/summerschool-junior

www.amalia-astro.nl

Parkstraat 30
3743 EE Baarn
035-5413287

Zomersportweek voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar.

De jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn zijn alweer druk bezig
met de organisatie van een mooie, actieve laatste zomervakantieweek in deze
coronatijd. Samen met een groot aantal Baarnse sportverenigingen verzorgen
zij een afwisselende Zomersportweek voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar.
Van maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus 2021 zal er elke ochtend tussen 9.30 –
12.15 uur een wisselend sportaanbod zijn op de sportvelden/atletiekbaan van
Sportpark Ter Eem aan De Geerenweg.
Voor € 5,- per ochtend doe je in een vaste leeftijdsgroep mee aan drie
verschillende sporten. Bij elk
onderdeel krijg je training van
de vaste trainers van de
Baarnse verenigingen! Zo kun
je dus heel eenvoudig met
verschillende
sporten
kennismaken en kijken wat
goed bij je past of gewoon
eens een keer zoveel mogelijk
verschillende
sporten
vrijblijvend uitproberen!
De
sporten
die
zullen
langskomen
tijdens
deze
Zomersportweek zijn voetbal,
handbal,
judo,
atletiek,
dansen,
cricket,
turnen,
schermen, zelfverdediging en
tafeltennis.
Na de eerste twee sportrondes is er altijd een pauze waarin je wat te drinken,
fruit en een koek krijgt (verzorgd door de gemeente/B.Slim). Ook is er dan
gelegenheid om onder begeleiding van Damclub Baarn Soest te dammen. Om
12.15 uur is de sportochtend ten einde.
Natuurlijk houden we ons aan de dan geldende coronamaatregelen en zorgen
we voor de juiste hygiëne/afstand tot elkaar.
Het complete programma (van dag tot dag) staat al op de welbekende
website www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn waar je je nu direct kunt
inschrijven. Kijk onder de kop “Zomersportweek 2021”.
Natuurlijk ben je alle ochtenden van harte welkom, maar je kunt je ook voor 1
specifieke dag aanmelden! De keuze is aan jou…..
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